
 

 

June Cook-Off 2019 
Problem Code: EXAM1 

 
 

 
Multiple Choice Exam 

 
�শফ একটা রা�ার পরী�ায় অংশ�হণ কেরেছ। পরী�ায় N সংখ�ক ব� িনব�াচনী �� রেয়েছ             
যারা 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত। �েত�ক �ে� �শফ A, B, C ও D হেত �যেকােনা একটা �বেছ                   
িনেব অথবা এই �ে�র উ�র িদেব না। 
 
একটা �� স�কভােব উ�র িদেত পারেল �শফ 1 পেয়� পােব। একটা �ে�র উ�র না িদেল               
অথবা এটার ভুল উ�র িদেল �স 0 পেয়� পােব। তেব, ভুল উ�েরর জন� একটা �পনাি� রেয়েছ।                
�� 1 �থেক �� N একটা একটা কের ���েলা ��িডং করা হয়; �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N−1) এর                    
জন�, যিদ �শফ i-তম �ে�র ভুল উ�র �দয়, তেব পরবত� �ে� তার উ�র ��ড না কের বাদ                 
�দওয়া হয়। একটা উ�র বাদ �দওয়া হেল, �শফ এটার জন� 0 পেয়� পায়। তেব এটা ভুলও যিদ                 
হয়, তেব তার পরবত� �� বাদ �দওয়া হয় না।  
 
�তামােক সকল N সংখ�ক �ে�র স�ক উ�র এবং �শেফর উ�র �দওয়া হেব। �শফ পরী�ায়              
সব�েমাট কত পেয়� পােব তা �বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং S থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এই ি�ং এর                

i-তম অ�র  i-তম �ে�র স�ক উ�র িনেদ�শ কের। 
● তৃতীয় লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং U থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এই ি�ং এর                

i-তম অ�র 'N' হেব যিদ �শফ i-তম �ে�র উ�র না �দয়; অন�থায় তা এই �ে�               
�শেফর উ�র িনেদ�শ কের। 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �শেফর ��ার । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- S-এ �ধু 'A', 'B', 'C', 'D' অ�র�েলা থােক 
- U-এ �ধু 'A', 'B', 'C', 'D', 'N' অ�র�েলা থােক 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 
6 
ABCDAB 
ABCDAB 
8 
DDCABCCA 
DNCBBBBA 
3 
CDD 
NDC 
 
নমনুা আউটপুট : 
6 
3 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শেফর সকল উ�র স�ক, তাই �স ফুল ��ার �পেয়েছ।  
�কস 2: �শফ �� 2 এর উ�র �দয়িন এবং �� 4 ও 6 এর ভুল উ�র িদেয়েছ, যার ফেল �� 5 ও                      
7 এর উ�র বাদ পেড়েছ। �খয়াল কেরা �� 7 এ �শেফর উ�র ভুল হওয়ার পেরও �� 8 এ তার                   
উ�র বাদ পেড়িন। 
�কস 3: �শফ ��র �ে�র উ�র �দয়িন এবং �শেষর �ে�র উ�র ভুল িদেয়েছ, িক� তার জন�                
�কান �পনাি� �নই। 


